Het Bukejournaal
10e jaargang, nummer 7-8-9
schooljaar 2015-2016
11 februari 2016
Er wordt gewerkt aan het lokaal voor de
kleutersvan groep 1C

Het is fijn dat we kunnen beschikken over een
leerkracht, die bekend is met het werken in de
bovenbouw in het algemeen en met De
Bukehof, de schoolkinderen en
schoolbetrokkenen in het bijzonder. We wensen
Juf Nicole een fijne tijd in groep zeven als
directe collega van Juf Ingrid Leijten en als
collega van de overige Bukehof-leerkrachten.
We wensen Juf Marga een voorspoedig herstel
en alle beterschap!
Mocht u naar aanleiding van deze vervanging
vragen hebben, verzoek ik u contact op te
nemen met Juf Jacobine en / of Meneer
Manfred
We gaan voor Europees ‘Goud’

Na de vakantie start onze derde kleutergroep!
De kinderen van groep 1C van Juf Marian en
Meneer Joost krijgen een gaaf leslokaal! In de
vakantie is er hard gewerkt aan de renovatie en
de herinrichting van deze prachtige lesruimte.
Nieuwe kleurtjes, een nieuwe vloer,
afgetimmerde verwarming....het lokaal is klaar
voor de inrichting! Die inrichting gaat de
komende dagen plaatsvinden. In de eerste
twee lesweken na de vakantie wordt het lokaal
ook voorzien van een verrijdbaar digiboard.
Veel plezier, beste kleuters van groep 1C!
Hoofdluis-controlemoeder gezocht
De controlegroep van ouders, die de hoofdjes
van onze schoolkinderen en leerkrachten op
dinsdagen na de schoolvakanties controleert, is
op zoek naar een ouder die het ‘hoofdzakenteam’zou willen versterken.
Een grote controlegroep waarborgt een geode
en snelle controle.
Aanmelden? Graag contact opnemen met
Meneer Manfred.
Dinsdag aanstaande worden de hoofden van
de kinderen gecontroleerd. Wilt u zorgen voor
een controle-vriendelijk kapsel van uw kind? Het
zal een vlotte en juiste controle bespoedigen.
Vervanging Juf Marga Kuipers
Vanaf 18 februari ondergaat onze collega Juf
Marga Kuipers een operatie aan haar voet.
Door de operatie en de daaropvolgende
herstelperiode zal Juf Marga haar
werkzaamheden op onze school gedurende
een tweetal maanden niet kunnen verrichten. In
deze periode zal zij op haar werkdagen,
maandag en dinsdag, vervangen worden door
Juf Nicole Spitter.
Juf Nicole is voor De Bukehof geen onbekende
kracht. Zij rondde met een onderzoek en een
stageperiode als ‘leerkracht in opleiding’ haar
PABO-opleiding af in onze groep acht en is
daarnaast meerdere malen inzetbaar geweest
als invalkracht vanuit de Centrale
Vervangerspool in onze bovenbouwgroepen.

Onze school is gelegen aan een behoorlijk
drukke verkeersader in de wijk Pagnevaart-Oost.
Vanaf de peutergroepen wordt er veel
aandacht besteed aan het deelnemen aan het
verkeer als voetganger, als fietser, als passagier
in de auto van mama en papa.
De verkeersoudercommissie van De Bukehof
ontwerpt in samenwerking met Meneer Manfred
en het schoolteam een groot aantal leerzame
en leuke activiteiten in het
schooljaarlijkse verkeersplan van De Bukehof.
Met deze plannen behaalde de Bukehof de
‘Zilveren Ster’ in de Europese Commissie, een
beloning voor de verkeerseducatie en de
daaraan gekoppelde activiteiten op de school.
Dit schooljaar gaan we voor ‘Goud ‘. Het
verkeersprogramma zit goed vol, kent een
goede kwaliteit en samen met de
verkeersouders zijn we ook in gesprek met de
gemeente over het bevorderen van de
verkeersveiligheid in en rondom onze school.
Een audit voor deze ‘gouden plak’ zal in juni
2016 plaatsvinden.
Vragen hierover? De verkeersouderwerkgroep
en / of Meneer Manfred staan u graag te
woord.
Plusklas bezoekt De Bukehof
Voor hoogbegaafde en
meerbegaafde kinderen hebben wij een
Plusklas. In deze Plusklas wordt onderwijs op
maat te geboden en tegemoet gekomen
aan de specifieke onderwijsbehoeften van de
doelgroep kinderen. Op grond van vastgestelde
criteria worden de kinderen voor de
Plusklas geselecteerd. De Plusklas is een plek
waar het kind even helemaal zichzelf kan zijn.
Twee keer per week (op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag) wordt er in deze klas
projectmatig gewerkt aan een inhoudelijke
verbreding van de algemene kennis.
In de Plusklas zitten kinderen van de vier
Oudenbossche basisscholen en de klas wordt
begeleid door een gecertificeerde TalentVaardig begeleider, Juf Eveline Brans.

De Talent-Vaardig begeleider plant, indien
nodig, met ieder kind en met de leerkracht van
het kind een aantal individuele sessies in om te
werken aan vaardigheden waar het kind
moeite mee heeft. Zo leren ze bijvoorbeeld
structuur in werken aan te brengen, planningen
te maken of wordt faalangst aangepakt.
Na de vakantie zal de Plusklas op
dinsdagmiddagen op De Bukehof een project
volgen waarbij geschiedenis en
onderzoeksvaardigheden centraal staan. Op
donderdagmiddagen is de Plusklas bijeen op
een andere locatie (het Sinelab).
Vragen over de Plusklas? Raadpleeg Juf Saskia
(werkgroeplid namens onze school)of Meneer
Manfred.
Volg de social media van De Bukehof
Het geweldige Bukehof- carnavalsfeest, een
gave carnavalsoptocht, de komst van een
nieuw kleuterlokaal en vele onderwijsnieuwtjes
sieren onze ‘social-media’. Neem gerust een
kijkje op de website en op de Facebook- of
Twitterpagina van de Bukehof.
Foto’s kijken? Alle prachtige foto’s zijn in albums
te vinden via onze Flickr-button, onderaan de
hoofdpagina van onze website!

Binnenkomst kleutergroepen na de
carnavalsvakantie (vanuit de
kleuterleerkrachten)
Beste ouders,
Na de carnavalsvakantie willen de
kleuterleerkrachten starten met een proef
betreffende het binnen komen van de kleuters.
Deze proef zal tot de meivakantie duren. Aan
het einde van deze periode wordt het proces
geëvalueerd en zal worden besloten of deze
inloop voortgezet gaat worden.
Wat gaat er veranderen?
-

-

De Bukehof-App is in de testfase en wordt
spoedig gelanceerd!
Vragen over de social media van de Bukehof of
het Social Media protocol voor alle
schoolbetrokkenen? Raadpleeg Juf Ingrid of
Meneer Manfred.

-

Na de eerste bel gaan eerst de hogere
groepen naar binnen
Vervolgens mag u met uw kleuter naar
binnen gaan: in de ochtend tussen
8.40u en 8.50u en in de middag tussen
13.25u en 13.35u
De kinderen van groep 1-2a gaan via
de hoofdingang
De kinderen van groep 1-2b gaan via
de zij- ingang (zoals zij gewend zijn)
De kinderen van groep 1c gaan via de
ingang naast de koffiekamer
In de gang kunt u eventueel uw kind
helpen met zijn/haar jas en tas
Bij de deur van het klaslokaal neemt u
afscheid
Uw kind gaat alleen de klas binnen
U verlaat het gebouw

De kleuterleerkrachten hopen dat dit prettiger
en rustiger is voor ouders en kinderen.
Behalve deze wijziging is ook de dag van de
inloop en spelletjesmiddag gewijzigd. Deze
activiteiten zullen tot het einde van dit
schooljaar op donderdag plaatsvinden.

Sjors Sportief
Het Sjors Sportief boekje 2016 voor de gemeente
Halderberge is klaar en staat weer boordevol
leuke en sportieve kennismakings-cursussen!
Wegens het grandioze succes van vorig jaar
heeft de gemeente Halderberge besloten het
project voor meerdere jaren te continueren.
Inschrijven kan via de onderstaande link:
http://www.sjorssportief.nl/
Gymzaal Bukehof te huur voor feestjes
Een sportief kinderfeestje organiseren? Voor een
schappelijke prijs heerlijk de kinderen laten
ravotten of sportief de verjaardag vieren?
Combineren met een knutselactiviteit op de
school?
Het gebeurt steeds vaker dat onze gymzaal en
onze flexruimte worden verhuurd voor het vieren
van een kinderfeestje en wij zijn blij dat we
ouders én kinderen op deze manier goed
kunnen helpen.
Een aankomend feestje? Neem gerust contact
op met de school: 0165-313240 of
info@bukehof.nl

We hopen u voldoende geïnformeerd te
hebben.
Tosti-dag Brood & Spelen voor de overblijvers
van de groepen 6-7-8
Maandag 15 februari 2016 is het zover….. de
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, die van het
overblijven gebruik maken, mogen hun eigen
tosti-boterham meenemen naar school!
De overblijfkrachten van Brood & Spelen zorgen
ervoor dat er van jouw boterham een
overheerlijke tosti gemaakt wordt!
Ambrasoft
De Bukehof-thuisgebruikers van de software van
Ambrasoft hebben tweetal weken niet kunnen
inloggen. Door een storing op de interne server
van Ambrasoft zijn er behoorlijk wat
verbindingsproblemen ontstaan. Contact met
de helpdesk leverde op dat de storing volgende
week opgelost zal zijn.

